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DECRETO Nº 1 . 073 DE 02 DE JANEIRO DE 2017 PMP MAT: Nº 5213

Regulamenta a entrada e circulação de
veículo automotor no acesso à Ilha do
Gambá, e dá outras providências.

JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA, Prefeito do Municipio de
Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
e

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 24 da Lei
Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro);

CONSIDERANDO que o estabelecimento de horários
especiais de tráfego de veículos na via de acesso a Ilha do Gamba,
visa atender os objetivos da política de preservação do meio
ambiente, uma vez tratar—se de bem tombado pelo Patrimônio Histórico
Estadual.

DECRETA:

Art. lº Fica proibida a entrada e circulação de
veículos automotores no período compreendido entre 06h00m às 21h00m,
de todos os dias da semana, no interior da Ilha do Gamba.

Art. 2º Excetuam—se das disposições deste Decreto todos
os veículos que, dentro das condições especificadas a seguir, tenham
necessidade de transitar na via de acesso à Ilha do Gambá:

I — urgências e/ou emergências, para veículos do Corpo
de Bombeiros, Ambulância, Polícia Civil, Polícia Militar;

II — serviços de manutenção na via de acesso, bem como
o transporte ou remoção de materiais, maquinas e equipamentos
destinados para tal;
' III — aos serviços essenciais de utilidade pública, em

caráter excepcional, desde que autorizados previamente pelo
Secretário Municipal de Meio Ambiente, por ato próprio;

Art. 3º A fiscalização do contido do presente Decreto
será realizado pelo Município, por intermédio de servidores lotados
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 4º Os condutores de veículos que não observarem o
contido no presente Decreto estarão sujeitos às penalidades
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previstas no art. 187, Código de Trânsito Brasileiro — Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997 e outros pertinentes do mesmo diploma"
legal.

Art. Sº Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Piúma (ES), 02 de janeiro de 2017.
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